BERAT GECESi
Berat gecesinin fazileti ve ihyası ile ilgili müstakil risaleler yazılmıştır (mesela bk. Keşfü 'z-z unan, ll. ı59ı-ı592 ; kaJ:ıu'l-melcnan, 1. 108 ; islam dünyasında Berat gecesinin kutlanışıyla ilgili olarak bk.
KANDiL).
BİBLİYOGRAFYA :
İbn Mace, "İkii.me", 191; Tirmizi, "Şavm",
39; Fakihi, Al]baru Mekke (nşr. Abdülmelik b.
Abdullah), Mekke 1407/1986-87, lll, 84-87; İbn
Yaddah, el-Bida' ue'n-nehy 'anha (nşr. M. Ahmed Dehman). Dıma şk 1400/1980, s. 46 ; Gazzali, İfıya', ı, 203; Zeynüddin el-lraki, el-Mugnf
(Gazzall, İhya' kenarında), ı, 203, dipnot 1 ; Zemahşeri, el -Keşşa{, lll, 499-500; Fahreddin erRazi, Te{sfr, XXVIII, 237-238; Nevevi, el-Mecmü',
IV, 56; Kurtubi, Te{sfr, XVI, 126; İbn Kesir. Te{
sfr, Yil, 232; İbnü'I-Hac. el-Medl]al, !ba sk ı yeri
yok l 1401/1981 (Darü'I-Hayret), ı , 299-313;
Ayni. 'Umdetü 'l-/~arf, Kahire 1392 / 1972, IX,
150 ; Keş{ü'z-zunün, ll, 1591-1592 ; liahu '/-meknün, ı, 108; Ali el-Karl, el-Esrarü'l-me~fü'a fi'lal]bari'l-meuiil 'a (nşr. Ali es-Sebbağ), Beyrut
1391/1971, s. 461-462; a.mlf., "et- Tibyan Hma yete'aıı~ bi-leyleti'l-l!:adr ve leyleti'nnışf min şa'ban" (nşr. M. Seyyid Nidii). Eci·
ua' ü 'ş - şerf'a, IX, Riyad 1398, s. 372-378; Ali
Mahfüz, e/-İbda', Kahire, ts. (Diirü'I -Kitiibi'IArabi), s. 286-288; Elmalılı , Hak Dini, V, 42934295; Hasan Hüsnü Erdem, Be rat Gecesi Hakkında Bir Tedkik, Ankara 1959, s. 3-11; M.
Zahid ei -Kevseri, Mal!:iilat, Humus 1388, s. 6064; Abdurrahman ei-Ceziri, "es-Sünne : leyletü'n-nısf min şa'ban", Mecel/etü 'l-Ezher, 1/
1, Kah i re 1940, s. 586-591. r;,;;:ı
IJ!1f.J HALİTÜNAL
ı

HERATLI

ı

(bk. AVRUPA TÜCCARI).

L
ı

_j

BERAzii

ı

(~.ll_r.!l)

Ebu Said Halef b. Ebi'!- Kasım
b. Süleyman el -Ezdl ei-Kayrevanl ei-Berazil
(ö. 430 / 1039'dan sonra)
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Maliki fakihi.
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İbnü'l-Berazif ve Seradil diye de bilinmektedir. İbn Ebü Zeyd ve Ebü'l-Hasan
el-Kabisf'den ders okudu. Kayrevan'ın önde gelen alimlerinden olduğu halde devlet adamları ile iyi geçinmesi ve yakın
ilişki içinde bulunması sebebiyle bu şe
hirdeki diğer alimler tarafından pek tutulmamış ve görüşlerine itibar edilmemiştir. Hatta bunlar tarafından, kitaplarının okunmaması konusunda bir fetva verildiği de söylenir. Buna rağmen etTeh?ib fi'l;tişari'l-Müdevvene adlı ünlü eseri bazılarınca bundan istisna edilmiştir.
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Yapılan tenkitler yüzünden Kayrevan'da tutunamayan Serazil Sicilya 'ya giderek orada yerleşmiştir. Bağdacil 400
( 101 O) dolaylarında vefat ettiğini söylüyorsa da bazı kaynaklarda 430'da (1039)
hayatta olduğuna dair bilgiler nakledilmektedir.

Eserleri. 1. et - Teh?ib fi'l]tişari'l-Mü
devvene. Müellif 372 'de (982) telif ettiği bu eserinde, Maliki mezhebinin temel fıkıh kitabı el-Müdevvenetü'l-kübra 'yı özet! em iştir. Metot olarak İbn Ebü
Zeyd'in el-Müdevvene'yi ihtisarındaki
usulünü takip etmiş, ancak onun yaptığı
ilaveleri eserine almamıştır. et- Teh?ib o
dönemde çok rağbet görmüş, Mağrib ve
Endülüs'te devamlı başvurulan önemli
bir kaynak olmuştur. Abdülhak b. Muhammed b. Harün es-SehmT, et -Teh?ib'i
tenkit sadedinde en-Nüket ve'l-furu]{
li- mesa 'ili '1- Müdevvene adıyla bir eser
telif ederek el-Müdevvene'de olmadı
ğı halde et-Teh?ib'de kullanılan kelimelerin meydana getirdiği mana farklılık
larına işaret etmiştir. KadT İyaz ise Berazi!' nin bunları İbn Ebü Zeyd'den aynen naklettiğini söyleyerek onu savunur.
Ebü'l-Kasım İbn Nacl et- Tehzib üzerine
Teh?ib li- mesa 'ili't- Teh?ib adıyla bir
şerh yazmıştır. Ebü Mehdi Isa el-Vanügi bu şerh için bir haşiye kaleme almış,
Muhammed b. Ebü ' I-Kasım el-BicaT eiMeşezzalf de haşiyeye bir tekmile yazmıştır. et- Teh?ib 'in, müellifi meçhul bir
şerhi de Fas'ta bulunmaktadır (Brockelmann, GAL Suppl., ı , 302). İbn Ataullah
el- İskender! ise Serazil'nin et- Teh?ib 'ini
ihtisar etmiştir. et- Teh?ib 'in Paris, Fas
ve Zeytüniye'de yazma nüshaları vardır
(Brockelmann. GAL, 1, ı88; Suppl., ı. 302 ).
2. et-Temhid li - mesa'ili'l-Müdevvene. İbn Ebü Zeyd'in el-Müdevvene üzerine yazdığı en- Nevadir ve 'z- ziyadut
ile Mul]taşarü'l-Müdevvene adlı eserlerini tanıtmaktadır. 3. İl]tişô.rü'l- Vadı
J:ıa. 4. Kitabü'ş-ŞerJ:ı ve't - temamat (son
üç eser için b k. Mahfüz, ı. ı 03).
BİBLİYOGRAFYA :

Kadi iyaz. Tertfbü 'l ·medarik, ll, 708-709;
Zehebi, A'lamü 'n-nübela', XVII, 523; ibn Ferhün. ed-Dfbacü'l-müzheb, 1, 349-350; İbn Naci, Me'alimü'l-fman, lll, 183; Makkari, Ne{hu'!tfb, V, 276; Keşfü '?·zunün, ll, 1644; Hediyyetü ' /- 'tiri{fn, 1, 347-348 ; Brockelmann. GAL, 1,
188 ; Suppl., ı , 302; Zirikli, el-A'lam, ll, 359360; Kehhiile, Mu'cemü 'l-mü'elli{fn, IV, 106 ;
Sezgin, GAS, 1, 483, 484; Muhammed b. Hasan
ei-Hacvi, el-Fikrü 's-samf {f tarfl]i'l-fıkhi'l-isla
mf, Medine 1396-97/ 1976-77, ll, 209; Mahfüz.
Teracimü 'l-mü'elli{fn, 1, 102-104.

!il

ALi

ŞAFAK

BERBEHARİ
( \S.) 4--._r.ll

)

Ebu Muhammed Hasen b. All
b. Halef ei-Berbeharl
(ö. 329/940-41)
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Hanbeli

alimi.

Doğum tarihi ve yeri kesin olarak bilinmemektedir. Ancak doksan altı, yetmiş yedi veya yetmiş altı yaşında iken
öldüğünü bildiren rivayetlere bakarak
233 (848), 252 (866) veya 253 (867) yı
lında doğduğu söylenebilir. "Baharatçı"
manasındaki Berbeharf nisbesiyle meşhur
oldu (İbnü ' l-E sir, el-Lübab, I. ı 33) Akaid,
fıkıh, ahlak ve adab ilimlerini Ahmed b.
Hanbel'in talebesi Ebü Bekir el-Mervezf' den okudu. Bir taraftan da Hanbeli
alimler üzerinde etkili olan meşhur süfi Sehl b. Abdullah et-Tüsterf'nin sohbetlerine katıldı. Mu'tezile'ye karşı Selef akldesini savundu. 309-329 (921-941)
yılları arasında Bağdat'ta meydana gelen
ayaklanmalarda ateş l i vaazlarıyla halk
üzerinde müessir oldu. "Rabbin seni yakında bir makam-ı mahmüda ulaştıra
caktır" (el-isra ı7 1 79) mealindeki ayet-i
kerfmede geçen makam-ı mahmı1d*un
ne olabileceği konusundaki tartışmalar
yüzünden Berbehari taraftarlarıyla muhalifleri arasında Bağdat'ta çıkan karı
şıklıklarda (929) BerbeharT'nin bu husustaki fikirlerinin önemli rolü olmuştur.
Alimierin büyük çoğunluğu "makam-ı
mahmüd"u ahirette Hz. Peygamber'e
tanınacak şefaat yetkisi manasında anladığı halde Berbeharf bunu maddi bir
makam kabul ediyor ve, "Allah ahirette
Hz. Muhammed'i arşın üzerinde kendi
yanında oturtacaktır" diyordu. Abbas!
Halifesi Kahir-Billah devrinde (932-934)
tahrikler sonucu vezir İbn Mukle Serbeharf'yi yakalatmaya çalıştıysa da muvaffak olamadı. Halifenin hıkib*i Ali b. Buleyk de Berbeharf hakkında soruştur
ma yaparak onu idareye karşı isyan tertip etmekle suçladı ve pek çok talebesini Basra'ya sürdü. Halife Radi- Billah
döneminde (934-940) kaçıp saklandığı yerden ayrılarak Bağdat'a dönen Berbeharf eski itibarını tekrar kazandı. 935 yı
lında, "Hanbelf fitnesi" adı veı;jlen ve içki satan dükkaniarın yağmalandığı. müzik aletlerinin kınldığı olaylarda parmağı bulunduğu gerekçesiyle yakalanmaya ça l ışıldıysa da o yine saklanınayı başardı. Bir müddet sakin duran taraftarları Emir Beckem zamanında tekrar ha-

